
A EVOLUÇÃO DO CRIME
Confira as ocorrências de crimes em Belo Horizonte e Minas Gerais até agosto
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Casos têm alta de 18,7% em Minas e de 15,3% em BH nos oito primeiros meses do ano. Na
capital, média diária foi de 128,3 assaltos, apesar de recuo em agosto. Homicídios caíram

MAIS ROUBOS
EM TODO O ESTADO

❚ VIOLÊNCIA

Edital n.º 022/2016 – Pregão Eletrônico - SRP
Objetivo: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para fornecimento de móveis para escritório destinados às
associações comunitárias rurais dos municípios da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf – Estado
de Minas Gerais. Inclusão das Propostas: a partir de 05/10/2016 às 08h00 no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 18/10/2016 às 10h00 no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Mais informações no DOU, de
05/10/2016, e nos sítios: www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

ALDIMAR RODRIGUES FILHO
Superintendente Regional

AVISO DE LICITAÇÃO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ITAJUBÁ/CAMPUS
ITABIRA/MG

Pregão Eletrônico “S.R.P.” (via internet): 020/2016
Objeto: Registro de preços para a eventual contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de buffet para a UNIFEI - Campus
Itabira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
Edital: 05/10/2016 no sítio https://www.unifei.edu.br/licitacoes/campus_itabira
Etapa de Lances: 19/10/2016 – às 9 horas, no sítio www.comprasnet.gov.br
Informações: (31) 3839-0818 / 3839-0819 / comprasitabira@unifei.edu.br

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

O Senhor Ordenador de Despesas do 2º B Fv divulga a seguinte licitação
em curso (UASG 160106):
Ord Descrição Resumida do Objeto Licitado

01

Concorrencia para escolha da proposta mais vantajosa, de menor
preço global para execução da Obra de construção do remanescente
de 01 (um) prédio Próprio Residencial Nacional (PNR) com 12
(doze) apartamentos, com entrega em Araguari-MG. Realização em
07/11/2016 as 09:30

GUILHERME LANGARO BERNARDES – Cel

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 032-SALC

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO
PLANALTO
2° BATALHÃO FERROVIÁRIO
BATALHÃO MAUÁ

MINISTÉRIO DA
DEFESA

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907

Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2016
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”), instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de
convocação, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariada pela Sra.Maria Fernanda N.
Menin Teixeira de Souza Maia, realizou-se às 10 horas do dia 23 de setembro de 2016, na sede social da
Companhia, naAvenida Professor MárioWerneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado deMinas Gerais. Na
conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de
votos, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social: (a) aprovar o programa de securitização (“Programa de
Securitização”) por meio de certificados de recebíveis imobiliários, no valor de R$200.000.000,00 (duzentos
milhões de reais), na data de emissão, com a possibilidade de a captação atingir R$270.000.000,00 (duzentos e
setenta milhões de reais), por meio das opções de lote adicional e suplementar, nos termos da regulação
aplicável, (“CRI”), lastreados em créditos imobiliários decorrentes de debêntures a serem emitidas pela
Companhia, com as características constantes do DOCUMENTO I da presente ata que, rubricado pela mesa,
será arquivado na sede da Companhia; (b) aprovar a 8ª (oitava) emissão de debêntures, sendo a 1ª (primeira)
para colocação privada, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária da Companhia
(“Debêntures”), com as características constantes do DOCUMENTO II da presente ata que, rubricado pela
mesa, será arquivado na sede da Companhia; e (c) autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de
seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação acima,
inclusive a assinatura de quaisquer instrumentos necessários à implementação do Programa de Securitização.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos
presentes. Belo Horizonte, 23 de setembro de 2016. Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa;
Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, Secretária da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza;
Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Levi Henrique; Fernando Henrique da Fonseca; Marco Aurélio de
Vasconcelos Cançado; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza. DOCUMENTO I -Autenticação daMesa
da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23/09/2016. Maria Fernanda N. Menin Teixeira de
Souza Maia Secretária da Mesa; Características dos CRI: (a) Quantidade de CRI: serão emitidos 200.000
(duzentos mil) CRI, observado que: (i) a quantidade de CRI poderá ser aumentada em até (1) 20% da quantidade
de CRI originalmente ofertada, nos termos do artigo 14, §2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Opção de Lote Adicional” e “Instrução CVM 400”,
respectivamente); e (2) 15% da quantidade de CRI originalmente ofertada, nos termos do artigo 24, da Instrução
CVM 400 (“Opção de Lote Suplementar”); e (ii) a oferta dos CRI poderá ser concluída mesmo em caso de
distribuição parcial dos CRI, na forma do artigo 30 da Instrução CVM 400, desde que haja a colocação de CRI
equivalente a, no mínimo, R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Montante Mínimo”),
montante a ser distribuído em regime de garantia firme. (b)Valor nominal unitário dos CRI: Os CRI terão valor
nominalo unitário de R$ 1.000,00 (mil reais); (c) Garantias: Não serão constituídas garantias sobre os CRI; (d)
Vencimento Antecipado: Os CRI vencerão antecipadamente ocorridos os eventos que ensejarão o vencimento
antecipado das Debêntures; (e) Lastro dos CRI: créditos imobiliários decorrentes das Debêntures.
DOCUMENTO II -Autenticação daMesa da Reunião do Conselho deAdministração realizada em 23/09/2016;
Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia; Secretária daMesa;Características dasDebêntures;
Palavras ou expressões não definidas neste Documento II terão o significado atribuído na ata Reunião do
Conselho deAdministração realizada em 23/09/2016, ou em seuDocumento I.Características das Debêntures;
(a)Vinculação à emissão dos CRI: as Debêntures serão emitidas para vinculação à operação de securitização que
resultará na emissão dos CRI; (b)Número da Emissão: 8ª emissão de debêntures da Companhia, sendo a 1ª para
colocação privada; (c) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (d) Quantidade de
Debêntures: serão emitidas 270.000 (duzentos e setenta mil) Debêntures, observado o item “g”, abaixo; (e)Valor
Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão
(“Valor Nominal Unitário”); (f) Valor Total da Emissão: o valor total da emissão será de R$270.000.000,00
(duzentos e setenta milhões de reais), na Data de Emissão (abaixo definida), observado o item “g”, abaixo; (g)
Possibilidade de cancelamento de Debêntures: a quantidade de Debêntures inicialmente emitida, que conferirá
lastro aos CRI, será reduzida proporcionalmente, com o consequente cancelamento das Debêntures não
integralizadas, nas hipóteses de: (i) não exercício da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote
Suplementar (conforme definidos no Documento I) ; e (ii) haver distribuição parcial dos CRI, observado o
Montante Mínimo; (h) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures é
o dia 1º de novembro de 2016 (“Data de Emissão”); (i) Forma das Debêntures: as Debêntures serão emitidas na
forma nominativa, não havendo emissão de certificados representativos de debêntures; (j) Conversibilidade e
Permutabilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da MRV, nem permutáveis em
ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; (k) Prazo e Data de
Vencimento: as Debêntures vencerão em 4 de dezembro de 2018 (“Data de Vencimento”); (l) Subscrição: as
Debêntures serão subscritas por sociedade integrante do grupo econômico da Companhia, a ser definida
oportunamente, a qual cederá os créditos imobiliários oriundos das Debêntures à companhia securitizadora
devidamente autorizada, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada,
para a emissão dos CRI e implementação do Programa de Securitização. (m) Datas de Integralização: As
Debêntures serão integralizadas a qualquer tempo, durante o período da oferta pública dos CRI, conforme ocorra
a integralização dos CRI; (n) Forma e Preço de Integralização: as Debêntures serão integralizadas: (i) na
primeira integralização, em data a ser definida conforme a oferta dos CRI (“Primeira Data de Integralização”),
pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) para as demais integralizações, pelo seu Valor Nominal Unitário,
acrescido da Remuneração, contada desde a Primeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva data de
integralização (exclusive); (o) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária; (p) Garantias: não serão
constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre as Debêntures; (q) Colocação e Procedimento de
Distribuição: as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores; (r)
Atualização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente;(s)
Remuneração: a partir da Primeira Data de Integralização, as Debêntures farão jus a juros remuneratórios,
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das
taxas médias diárias dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas
pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), acrescida de
sobretaxa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”); (t) Pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga em parcela única na Data de
Vencimento; (u) Amortização: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente pela
Companhia, em parcela única, na Data de Vencimento; (v) Repactuação Programada: não haverá repactuação
programada das Debêntures; (x) Resgate Antecipado: será vedado o resgate antecipado facultativo das
Debêntures pela Companhia;(w) Vencimento Antecipado: constarão da escritura que formalizará a emissão das
Debêntures (“Escritura de Emissão de Debêntures”) eventos que ensejem o vencimento antecipado das
Debêntures; (y) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos por meio da emissão da Debêntures serão
destinados para o financiamento de construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais atualmente
desenvolvidas pela Companhia e por suas controladas (“SPE Investidas”), a serem especificadas na Escritura de
Emissão de Debêntures; (z) Demais características: as demais características das Debêntures serão descritas na
Escritura de Emissão de Debêntures. Certifico registro sob o nº 5879887 em 30/09/2016 da Empresa MRV
ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e protocolo 165798769 - 27/09/2016.
Autenticação: 55BE6B4A7C3FC4F4FC4AFA1613440549EEEE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária -
Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/579.876-9 e o
código de segurança 2N0y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2016 por Marinely de
Paula Bomfim – Secretária - Geral.

JOÃO HENRIQUE DO VALE

Todo mundo já sofreu ou co-
nhece alguém que foi vítima de
roubo. Minas Gerais continua
sofrendo com o aumento des-
sas ocorrências em 2016. Dados
da Secretaria de Estado de Defe-
sa Social (Seds), mostram um
aumento de 18,7% nos roubos
no estado de janeiro a agosto,
em comparação com o mesmo
período do ano passado. E a ca-
pital segue a tendência. Mesmo
com as ocorrências baixando
nos últimos meses (veja qua-
dro), neste ano já foram feitos
15,3% registros a mais do que
no mesmo período de 2015. A
média é de 128,3 assaltos por
dia em Belo Horizonte.

As ocorrências de roubo vêm
em uma crescente desde o ano
passado. Em Minas Gerais, nos
oito primeiros meses de 2016,
foram registradas 87.035 ocor-
rências, contra 73.290 do ano
passado. Na capital mineira, os
registros tiveram alta gradativa
nos primeiros três meses do
ano. Depois, apresentaram que-
da até junho. Em julho volta-
ram a subir e em agosto caíram
7,1% na comparação com o mês

anterior. Mesmo assim, nos oi-
to primeiros meses já foram re-
gistrados 31.306 assaltos, contra
27.138 no mesmo período do
ano passado.

De acordo com o coordena-
dor do Núcleo de Estudos Socio-
políticos da PUC-Minas e inte-
grante do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, Robson Sá-
vio Reis, os roubos aumentam e
diminuem em determinadas
épocas do ano, de acordo com a
própria movimentação da cida-
de. “A questão de crimes contra
o patrimônio é sazonal. Geral-
mente, quando vai chegando o
fim do ano, sempre há uma
tendência de aumento, por
uma série de questões, como
por exemplo festas, mais movi-
mentações no comércio e coi-
sas similares”, explicou.

Para ele, os crimes contra o
patrimônio são um dos desa-
fios das grandes capitais. “Os úl-
timos estudos no Brasil mos-
tram um aumento nas nossas
capitais. Em SP, por exemplo,
houve diminuição muito gran-
de em homicídios, mas as taxas
de roubo continuaram altas”,
diz. “Temos muito pouca políti-
ca de prevenção. A polícia só

age depois que o crime aconte-
ceu. Há também poucas estra-
tégias de investigação de cri-
me”, completou.

Além dos roubos, os homi-
cídios também tiveram alta
em Minas Gerais neste ano. De
janeiro a agosto, segundo da-
dos da Seds, foram registradas
2.630 mortes, contra 2.569 em
igual período de 2015, aumen-
to de 2,3%. Em Belo Horizonte,
o crime teve baixa de 26,4% de
julho para agosto deste ano. O
número de ocorrências caiu de
53 para 39. Em comparação
com 2015, os oito primeiros
meses de 2016 tiveram redu-
ção de 2,5%. Os registros caí-
ram de 391 para 381.

As tentativas de homicídio,
entretanto, tiveram uma leve
alta, de 3,2%, na capital mineira.
Foram 503 registros em 2016,
contra 487 no ano passado. O
maior aumento no número de
ocorrências neste ano foi no cri-
me de extorsão mediante se-
questro. Mesmo registrando
queda de 33,3% de julho para
agosto, as ocorrências tiveram
alta de 39,1% em relação a 2015.
Neste ano, foram 32 registros,
contra 23 do período anterior.

GUSTAVO WERNECK

A polícia ainda não tem pistas
dohomemque,porvoltadas5h40
de ontem estuprou uma mulher
de47anos,casada,queseguiapara
o trabalho no Bairro Funcionários,
na Região Centro-Sul de Belo Hori-
zonte.Deacordocominformações
daPolíciaMilitar(PM),aauxiliarde
serviços gerais, há uma semana
empregada, foi abordada na Rua
Piauí, na altura do número 1.465,
esquina com a Rua Cláudio Ma-
nuel.Ocriminosoobrigouavítima
afazersexooralnele,deucoronha-
das na cabeça dela e a assaltou.

Segundo uma colega de traba-
lho da auxiliar de serviços gerais,
residente em BH, a vítima estava
muito abalada depois do crime.
“Ela chegou aqui ao trabalho cho-
rando muito e pedindo ajuda.
Disse que um homem havia ba-
tido nela, mandado ela abaixar as
calças e ainda fazer sexo oral nele.
Ela havia começado a trabalhar
na empresa tem apenas uma se-
mana. É muito triste”, disse.

A PM foi acionada e até o iní-
cio da noite de ontem ninguém
havia sido preso. A mulher foi en-
caminhada para o Hospital das
Clínicas e em seguida conduzida

para Delegacia da Mulher. Após
ser ouvida em cartório, a vítima
foi encaminhada para o Instituto
Médico Legal (IML), para exame
de corpo de delito. O caso está
sendo investigado.

Uma moradora da Rua Piauí,
que pediu para não ser identifica-
da, contou ao Estado de Minas
que a região tem enfrentado gran-
de insegurança em relação à vio-
lência em plena luz do dia. “Nunca
fui assaltada, mas já presenciei ce-
nasderouboàs15h.Noquarteirão
da Rua Cláudio Manoel e Avenida
AfonsoPena,háumgrandenúme-
ro de moradores de rua que dor-
mem em uma casa abandonada.
Com essa notícia me sinto ainda
mais insegurança”, comentou.

REFORÇO O chefe da assessoria
de comunicação da PM, capitão
Flávio Santiago, informou que a
PM está tomando todas as provi-
dências para prender o responsá-
vel pelo estupro o mais rápido
possível. “É lamentável que isso
tenha ocorrido. Trata-se de um
caso sui generis nesta região”, dis-
se. Sobre a falta de segurança re-
clamada pelos moradores, ele ex-
plicou que o bairro conta com a
rede de comércio protegido.

Mulher é estuprada
no Funcionários

GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS

Trecho da Rua Piauí em que a vítima foi abordada pelo criminoso


